
Акт
осiннього огляду житлового будинку,

розташованОго за адресою: вул. ЗоiГайдай,3-А

томашевська Н.В.

КП <Керуюча компанiя з обслуговуван1.1я
житлового фонду Оболонського району м. Киево>,
о -503

(нщва виконапrця послуг)

Ми, що нижче пiдлисаJlися . комiсiя у складi: головного iнженера
Багiнськ оi М.С.. iнженера 1кат. Подбсльцевоl С.Г.. маистDа техдlльницl

27.09.2022
(дата початку огляду)

27.09.2022
(дата завершення огляду)

ай. З-А

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить б091,00 кв. м,
квартир - 96 штук.

провели огJUIд жилого булинку за адресою: вул. Зоi Гайд
1 встановили таке:

кlлькlсть

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого будинку та його прибудинковоi територii:
пiд час проведення огляду жилого булинку лrcъ-д на вул. зът гаiдаt комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджув.L,Iьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни,, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,-Ъ""".r" цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та lrрилеглу
територiю.
При цьому виявлено:

Поrребують поточного ремонту

N9
зlп

Найменування елемента
конс цrl динб

Примiтка

i Фундаменти

Висновок про технiчний стан

В задовiльному cTaнi

2 Фасади
обс к вання

(П.I.П. майстра)

Томашевськоi Н.В.

JцедJtrта (конструкцii) будинку



J Стiни

Потребують поточного ремонту4 Герметизацiя стикiв

Пiдлога5 В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля В заловiльному cTaHi

7 Водостоки Потребують поточного ремонту
(у l пiд'iздi замiна зливноi
мережi 2020р.)
В задовiльному cTaHi8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi
9 Балкони,, лоджii, ганки

(огородження ба,rконiв i
лоджiй)

I] за/(овiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

Потребують поточного ремонту
(заваренi завантажувальнi
клапани 07.04.2020 р)
Потребуlоть ремонту,
вода в наявностi

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

\2 BiKHa Потребують замiни
(бiля смiттепроводу замiнено
2018р.)

1з [Bepi В задовiльному cTaHi
(замiгrено в 2019р)

14 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту

Козирки вхiдних груп Потребують капiтального
ремонту

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Потребус капiтального ремонту

|,7 Лiфти (машиянi
примiщення, дверi машинних
примiщень)

Працюють в паспортЕому
режимi

18 Системи центрального
опzLпеЕня

Потребують капiтального
ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального
ремонту

20 Системи холодного
водопостачаннrI l
кана;riзацii

Потребують капiтального
ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфшtьтове
покриття)

В задовiльному cTaHi

| В задовiльному cTaHi

15

I

I

I



22 flитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

2з Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
маиданчикlв

Висновки KoMicii: Texнiчнии стан житлового будинкч на вул. Зоi Гайдай. 3-А -задовiльний. Житловий будинок придатниЙ до експлуатацll lннlи перlодвос
2022 ку.
(оцiнка технi.пrого ст {у, висцовок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii:

Головний iнженер ОД-50З

Члени KoMiciI:
Iнженер I категорii

Майстер техдiльницi

ка М.С

цева с.Г.

Томашевська Н.В.

.Щата огляду 27.09.2022р.

l, .i


